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Em Campinas, nos últimos dez anos, houve um aumento na parcela de casais que escolheram a união 
informal, de 20,8% para 26,7% Em números, houve um salto de 86,5 mil para 129,7 mil, o que 
representa 50% de crescimento Casamentos no civil e religioso apresentaram queda no período {pág 04}

Verdão vence Bahia e se mantém na briga para 
permanecer na Série A do Brasileiro Hoje é dia de a
Ponte Preta entrar em campo, diante do Sport {págs 14 e 16}

Prejuízo das
aéreas foi 
de R$ 20 mi

Mensalão: novo
empate no STF
Julgamento ontem envolveu 
lavagem de dinheiro {pág 06}

Contabilização foi 
apresentada pela associação
das empresas aéreas Azul foi
a companhia aérea que sofreu
rombo maior com pane de 45
horas no aeroporto {pág 09}

Viracopos parado

Palmeiras 
respira

Betinho marcou o gol da vitória

Fogo destrói 
indústria
Incêndio em Indaiatuba ainda
ameaça abastecimento  {pág 04}

Mín 18°C
Máx 28°C

CAMPINAS
Quinta-feira, 
18 de outubro de 2012

Edição nº 613, ano 3

Cresce número de casais
que dispensa padre e juiz

BAND 
ELEIÇÕES

Hoje, 
às 22h40

DEBATE
NA BAND HOJE PÕE 

JONAS E POCHMANN
CARA A CARA {pág 02}

Conflito de 50 anos
Farc e governo
abrem diálogo {pág 08}

Decisão no Uruguai
Congresso aprova
descriminalização 
do aborto {pág 08}

CESAR GRECO/FOTOARENA

Há esperança
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1
foco

Jonas e Pochmann se
enfrentam na Band

O debate de hoje Saiba quais são as regras do encontro entre 
Jonas Donizette (PSB) e Marcio Pochmann (PT)

Primeiro bloco
Uma pergunta comum que será respondida 
pelos candidatos por ordem de sorteio 

Em seguida, candidato pergunta para 
candidato. Cada um fará uma pergunta

Segundo bloco
Candidato pergunta  
para candidato.  
Cada um fará   
duas perguntas

Resposta

2min

Tréplica

1min

Pergunta

30s

Réplica

1min

Resposta

2min

Resposta

2min

Tréplica

1min

Pergunta

1min

Réplica

1min

Resposta

2min

Tréplica

1min

Pergunta

30s

Réplica

1min

Quarto bloco
Jornalista pergunta para 
candidato. Cada candidato 
responde a uma pergunta 
dos 3 jornalistas do Grupo 
Bandeirantes

Considerações finais >> 
(por ordem de sorteio) 

Resposta

2min

Tréplica

1min

Pergunta

30s

Réplica

1min

Resposta

2min

Tréplica

1min

Pergunta

do eleitor

Comentário

1min

Terceiro blocoTerceiro bloco
Cada candidato vai  
responder a duas perguntas 
de eleitores. Tanto candidato 
quanto a pergunta serão 
determinados por sorteio 

Minuto a minuto Início: 22h40   Duração: 2h

JONAS 

DONIZETTE

(PSB)

MARCIO 

POCHMANN

(PT)

A disposição dos candidatos 
na bancada será determinada 

por sorteio

Mediador 
José 

Arnaldo

J

D

(

Jonas Donizette (PSB) e
Marcio Pochmann (PT) es-
tarão frente a frente hoje
no primeiro debate da
Band deste segundo turno.  

Empatados tecnicamen-
te, segundo pesquisa Ibo-
pe/EPTV, os dois irão tentar
mostrar ao eleitor as dife-
renças entre as propostas
para governar Campinas
nos próximos quatro anos.
Jonas foi pontuado com
45% das intenções de voto
e Pochmann tem 39% da
preferência do eleitor. 

Os prefeituráveis tam-
bém estão de olho no enor-
me contigente de pessoas
que não votaram no primei-
ro turno – um recado que o
eleitor deu nas urnas contra
o escândalo de corrupção
que foi descoberto na cida-
de nos últimos dois anos.
Dos 631.996 votos apura-
dos, 116.867 votaram em
branco ou nulo e outros
153.278 se abstiveram de
escolher um determinado
candidato. Para muitos, o
fiel da balança vai ser justa-
mente esse eleitor. 

Formato
Neste debate, os eleitores
irão participar por meio
de perguntas  que foram
enviadas à redação do
Grupo Bandeirantes. Além
disso, cada um dos prefei-
turáveis também irão co-
mentar as respostas dadas
pelos seus adversários. 

No último bloco, eles
irão responder perguntas
dos jornalistas da Band. 

O diretor-geral da Band
Campinas, Rodrigo Neves,
disse que mais uma vez a
Band sai na frente e pro-
porciona aos candidatos
um espaço para detalhar os
seus projetos e o programa
de governo para adminis-
trar a cidade a partir de 1º
de janeiro de 2013. “Além
disso, é uma forma de mos-
trar o candidato ao natural,
fora da embalagem monta-
da pelos marqueteiros e
apresentada no horário po-
lítico.”

Candidatos ficam frente a frente no primeiro debate do segundo turno Eleitores irão
questionar os prefeituráveis Encontro começa a partir das 22h40 na tela da Band 
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Marcio Pochmann (PT)

THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

Jonas Donizette (PSB)

THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

ROSE GUGLIELMINETTI
METRO CAMPINAS

“Esse vai ser um bom momento.
Espero que seja um debate propositivo, de

ideias. Vamos mostrar o que pretendemos fazer
para Campinas. Esta é a oportunidade de mos-

trar a diferença das duas candidaturas.”

“Renovamos nossa expectativa de poder ofe-
recer aos eleitores a oportunidade de conhecer
melhor os candidatos. Assim, depois de conhe-
cerem a trajetória e a biografia de cada um, po-

derão fazer uma escolha consciente.”

Cotações
Dólar

-0,12%
(R$ 2,03)

+ 0,01%
(R$ 2,66)

Euro

Bovespa Selic
(7,25%)

Salário
mínimo
(R$ 622)

+0,57%
(60.087  pts)

Em cima da hora 

A ministra do Meio
Ambiente, Izabella
Teixeira, afirmou
ontem que a presidente
Dilma Rousseff vetará
nove itens da medida
provisória aprovada
pelo Congresso que
altera o texto do novo
Código Florestal. Um
decreto presidencial
será publicado hoje no
“Diário Oficial” da
União. “Os vetos foram
fundamentados em três
princípios: não 
anistiar, não estimular
desmatamentos ilegais
e assegurar a inclusão
social no campo em
torno dos pequenos
proprietários”, disse
Izabella Teixeira.  
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Prefeito disse que escolha foi pessoal Sobre as críticas que fez à campanha petista durante o 1º turno, o 
pedetista disse que teria de escolher um dos candidatos Jonas Donizette (PSB) anunciou o apoio do PRTB 

Serafim sai de cima do
muro e apoia Pochmann

Serafim segue a mesma decisão de São Paulo e apoia o PT

THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

O prefeito
Pedro Se-
rafim
(PDT)
anunciou
ontem

apoio ao candidato do PT
Marcio Pochmann no se-
gundo turno das eleições
de Campinas. Serafim, que
ficou em terceiro lugar na
disputa do último dia 7,
quando obteve pouco mais
de 95 mil votos para conti-
nuar à frente do Executivo,
era disputado também por
Jonas Donizette (PSB).

Serafim disse ontem
que, embora o PDT paulis-
tano tenha, anteontem,
anunciado o seu apoio ao
candidato petista na dis-

puta pela Prefeitura de
São Paulo, a sua opção
aqui foi pessoal. “Não hou-
ve qualquer tipo de pres-
são do partido. Tive com-
pleta liberdade de esco-
lha”, afirmou.

A demora em se posicio-
nar se deu, segundo Sera-
fim, porque ele analisou os
dois postulantes ao cargo
de prefeito sob vários as-
pectos. “O petista é mais
capacitado para adminis-
trar a cidade”, defende.

O prefeito foi questiona-
do a respeito de ter critica-
do muito os apoiadores de
Pochmann durante as elei-
ções do primeiro turno. O
ex-vice-prefeito de Campi-
nas, Demétrio Vilagra, por

exemplo, foi lembrado na
campanha de Pedro por ser
militante do PT. Os pedetis-
tas também fizeram críti-
cas a alguns projetos pro-
postos por Pochmann. Na
resposta, Serafim disse que
teria que escolher entre
um dos dois candidatos.

“De um lado, eu tinha o
Demétrio e a Izelene (Tie-
ne, ex-prefeita de Campi-
nas pelo PT) e do outro, ti-
nha Alckmin (Geraldo, go-
vernador de São Paulo) e  o

Carlão (Carlos Sampaio, de-
putado federal). Avalei e es-
colhi o melhor para Campi-
nas”, disse, sem responder
a questão. 

Quanto ao fato de o vi-
ce-prefeito, Francisco Soa-
res de Souza, apoiar Jonas
Donizette, Serafim respon-
deu que não há conflitos
de interesses. Segundo ele,
“o partido liberou os filia-
dos para decidirem sobre
o apoio.”

PRTB
Jonas Donizette também
anunciou ontem o apoio de
Dr. Campos, candidato der-
rotado pelo PRTB, à sua
campanha. 

METRO CAMPINAS
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3 é o número de par-
tidos que a coliga-

ção petista conseguiu
de apoio neste segun-
do turno. São eles:
PDT, PMDB e PP.
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A união consensual – que
reúne pessoas que moram
juntas e não oficializam o
matrimônio – cresceu 50%
em Campinas entre 2000 e
2010. Foi o que apontou o
Censo do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística). Em 2000, eram
86.429 pessoas vivendo jun-
to sem oficializar a união. Já
em 2010, o número saltou
para 129.773. A fatia em re-
lação ao total de uniões
também cresceu seis pon-
tos percentuais – de 20,8%
dos casais para 26,7%.   

A maior concentração
de união consensual está
na população entre 30 e 34
anos – total de 23.064 –, se-
guida pelos casais entre 25
e 29 anos – 22.843 pessoas.

Em contrapartida, os ca-
samentos religiosos e civis
mostraram queda. Se em
2000 ocupavam 61,8% da
fatia dos casais, em 2010 o
total chegou a 55,8%.

Diferentemente dos ca-
samentos consensuais, a
maior incidência está entre
a população de 45 a 49
anos – 32.726 pessoas –, se-
guido pela idade de 40 a
44, com 31.093 pessoas.

Brasil
A união consensual no Bra-
sil apresenta a mesma ten-
dência. No país houve cres-
cimento de 28,6% para
36,4% no número de
uniões consensuais. 

Já os casamentos civis e
religiosos caíram de 49,4%
para 42,9%. Os divorciados
dobraram – de 1,7% para
3,1%. Outro dado apontado
pelo IBGE foi que cresceu
o número de famílias che-
fiadas por mulheres. Em
2000 eram 22,3% dos lares
e em 2010 o número che-
gou a 37,3%. 

Uma fábrica de tinta auto-
motiva de Indaiatuba foi
destruída por um incêndio
que atingiu o prédio na
noite de anteontem. On-
tem, técnicos da Cetesb
(Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental)
estiveram no local e infor-
maram que os solventes
atingiram o córrego Barna-
bé, próximo ao local. 

Porém, informações pre-
liminares dão conta de que
não houve danos ao siste-
ma de coleta de água na ci-
dade, mas, segundo os téc-
nicos, há uma preocupação
em relação à água contami-
nada de uma galeria locali-
zada no interior da fábrica.

O líquido escorre lenta-
mente em direção ao córre-
go. A Cetesb aguarda a aná-
lise total para divulgar
uma análise conclusiva.

Os homens da Defesa Ci-

vil da cidade disseram que
farão uma limpeza nesta
galeria, mas a ação pode
demorar até dois dias devi-
do à dificuldade em acessar
o espaço.

A prefeitura informou
que a chuva da noite cola-
borou para o escoamento.
O Executivo, sob orienta-
ção da Cetesb, fez uma bar-
ragem de areia e terra pró-
xima da empresa para evi-
tar que novos vazamentos
atinjam a entrada de gale-
rias de águas pluviais. 

Apesar de o incêndio ter
sido de grandes propor-
ções, ninguém ficou ferido
no incêndio.

METRO CAMPINAS
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A audiência que definiria
se os réus do caso do atro-
pelamento e morte do luta-
dor de jiu-jítsu Kaio César
Alves Muniz Ribeiro duran-
te um suposto racha de-
vem ir à Júri Popular foi
suspensa ontem, depois de
ouvidas oito pessoas.
O adiamento se deu por-
que a Justiça não conse-

guiu ouvir por meio de car-
ta precatória uma testemu-
nha de acusação, funda-
mental para que as teste-
munhas de defesa come-
cem a dar seus depoimen-
to. A Justiça já tentou ouvir
essa testemunha de acusa-
ção por três vezes. 

Kaio morreu em novem-
bro de 2011 após ser atro-

pelado durante um suposto
racha entre a empresária
Adriane Aparecida de Sou-
za e o empresário Fabrício
Rodrigues da Silva. Ela diri-
gia um Audi e ele um Ca-
maro. Adriana atingiu o lu-
tador na calçada. 

Uma nova audiência foi
marcada para o dia 29 de
novembro. METRO CAMPINAS

Audiência de Kaio é suspensa 

Imagens do fogo

THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

29,5
milhões de pessoas vi-
vem sob união consen-
sual no Brasil. O núme-
ro é 1/3 do total de ca-
sais do país

Incêndio destrói fábrica
de tintas em Indaiatuba

União sem casamento cresce
50% em Campinas em 10 anos

Fatia relativa ao total de uniões passou de 20,8% para 26,7% do total de casais que moram juntos na cidade 
Número cresceu de 86,4 mil, em 2000 para 129,7 mil, em 2010 Casamento religioso e civil registrou queda

Situação conjugal no Brasil

 (em %)

Casamento 
civil e 

religioso

Somente 
casamento 

civil

Somente 
casamento 
religioso

União 
consensual

2000 201049,4
42,9

2,05 1,63
2,80 2,75

2,122,12

3,88 3,88

17,5 17,2

4,4 3,4

28,6
36,4

Taxa de fecundidade
por cor e raça (em %)

Idade média das mães (em 2010) 

Parda

Preta

Indígena

Branca

26,3
26,5
27,1

27,5Branca Preta Parda Indígena
CARLOS GIACOMELI
METRO CAMPINAS
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Acusados de lavagem de di-
nheiro, os ex-deputados pe-
tista João Magno (MG) e
Paulo Rocha (PA) e o ex-mi-
nistro dos Transportes An-
derson Adauto vão ter que
aguardar o fim do julga-
mento do mensalão para
saber a decisão do STF (Su-
premo Tribunal Federal).

Os três réus tiveram cin-
co votos a favor e cinco con-
tra. Foi a segunda vez que
houve empate. A sentença
do ex-deputado João Borba
também   terminou igual.

O crime prevê pena de
três a dez anos de prisão,
mais multas.

O STF ainda vai definir
qual interpretação será da-
da nesses casos. O Código
Penal prevê que decisões

empatadas beneficiam o
réu. Uma norma do regi-
mento interno, porém, abre
a possibilidade do presiden-
te  da Corte possa dar o voto
de qualidade. O ministro
Ayres Britto votou pela con-
denação. “A engenharia fi-
nanceira me parece era do
conhecimento de todos, do
modo heterodoxo, modo
inusual, para não dizer ma-
landro, pelo qual os saques
eram feitos”, disse.

“Se os elementos não são
suficientes para demonstrar
o conhecimento da origem
ilícita dos recursos, penso
que a Corte estaria a exigir
uma prova diabólica, uma
prova impossível, que, la-
mentavelmente, escancara
a porta da impunidade”,

sustentou Gilmar Mendes.
Na sessão de ontem, o

STF absolveu por unanimi-
dade a ex-assessora Anita
Leocádia, o ex-assessor do
Ministério dos Transportes

José Luiz Alves e o ex-depu-
tado Professor Luizinho.

CLÁUDIO 
HUMBERTO

Política

BELTRAME QUER LIVRAR
MARACANÃ E GALEÃO DO
TRÁFICO. A ocupação das
favelas doe Manguinhos e
Jacarezinho teve o objeti-
vo principal de livrar de
bandidos, até dezembro,
toda a área do entorno do
Maracanã e acessos e saí-
das do aeroporto do Ga-
leão, segundo estratégia
definida pelo secretário
de Segurança do Rio, José
Mariano Beltrame. Desde
domingo, forças de segu-
rança tentam encurralar a
gangue “Comando Verme-
lho” no Chapadão e na fa-
vela da Maré. 

FALTA POUCO. Em dezem-
bro, o Bope vai ocupar no-
vas instalações, na entra-
da da Ilha, e a Policia Mili-
tar espera declarar a Maré
livre do tráfico. 

UMA BRASTEMP. Ministros
aproveitaram o julgamen-
to de lavagem de dinheiro
do mensalão para lavar
roupa suja, no STF. O pú-
blico ficou “passado”. 

VOTOS ZERO. O deputado
Paulinho da Força apóia
José Serra, mas seu PDT
apóia Fernando Haddad.
Não é nada, não é nada,
não é nada mesmo.

BREJO TUCANO. O PSDB-
SP esquece o propalado
“antipetismo” paulistano
para elogiar a gestão de
Gilberto Kassab, enquan-
do vê a vaca a caminho
do brejo. 

SCHALKA CAI FORA. Valter
Schalka se demitiu da
presidência da Votoran-
tim Cimentos, gigante do
setor, às vésperas de jul-
gamento da acusação de
formação de cartel, no
Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Ca-
de).

INTERPELAÇÃO. A deputa-
da Iris Araújo (PMDB-GO),
da CPI do Cachoeira, in-
terpelará o ministro da
Justiça por ceder o delega-
do Joaquim Mesquita para
ser o secretário de Segu-
rança do governador Mar-
coni Perillo. Ele chefiava a
PF-Goiás e comandou a
operação Monte Carlo,
que investiga Perillo. Mes-
quita é um admirado es-
pecialista em segurança e
gestão pública.

Paulinho da Força

ARQUIVO METRO

Durante um mês, o
deputado Salatiel
Carvalho (PMDB-PE)

tentou ser recebido pelo
então ministro de Minas
e Energia de FHC, Rodolp-
ho Tourinho. Cansado,
Salatiel recorreu a Severi-
no Cavalcante, que estava
no exercício da presidên-
cia da Câmara. Severino
também não conseguia

falar com o ministro,
sempre “ocupado”. Resol-
veu blefar:

- Tem aqui um pedido
de CPI para investigar cor-
rupção no ministério...
Em trinta segundos Seve-
rino falava com quem
queria e em poucos mi-
nutos o deputado Salatiel
seria procurado pelo solí-
cito ministro.

COM TERESA BARROS 
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

“Estou
preparado para 

ser preso.”
JOSÉ DIRCEU, EX-MINISTRO DA

CASA CIVIL DE LULA, CONDENADO
POR CHEFIAR O MENSALÃO

PODER SEM PUDOR
Como ‘desocupar’ um ministro
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Niemeyer é
internado
no Rio
O arquiteto Oscar Nie-
meyer, de 104 anos, foi in-
ternado no Hospital Sama-
ritano, em Botafogo, zona
sul do Rio de Janeiro. Com
quadro de desidratação, o
arquiteto deu entrada na
unidade no último sábado.  

Embora a família tenha
pedido para que nenhum
boletim médico fosse divul-
gado, o hospital afirmou
ontem que a situação de
Niemeyer era estável mas
necessitava cuidados.

Em maio, o arquiteto já
havia sido levado ao Sama-
ritano com um quadro de
desidratação, por conta de
uma pneumonia. Um mês
antes esteve no mesmo
hospital com infecção uri-
nária. METRO

STF registra novo
empate de votos

Paulo Rocha, julgado por lavagem de dinheiro

ROOSEWELT PINHEIRO/ABR

João Magno, Paulo Rocha e Anderson Adauto tiveram cinco votos a favor e
cinco contra a condenação por lavagem de dinheiro 3 réus foram absolvidos

ANDRÉ LOBO/CPDOC JB/FUTURA PRESS

Oscar Niemeyer

MARCELO FREITAS
METRO BRASÍLIA
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Delegação saiu de Bogotá na terça-feira.

Guerrilheiros partiram de Havana, capital de Cuba

Farc e governo
começam diálogo

Depois de uma série de atra-
sos, o governo colombiano e
as Farc (Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia)
começaram as negociações
que podem encerrar um
conflito armado de mais de
cinco décadas no país vizi-
nho. Assim que chegaram a
Oslo, capital da Noruega, os
representantes de ambos os
lados foram levados a um
local secreto. A primeira co-
letiva para a imprensa está
prevista para hoje.

Andrés Pastrana, ex-pre-
sidente colombiano que
conduziu a última tentativa,
fracassada, de diálogo com
as Farc, disse acreditar na
paz. “Nós temos que manter
um otimismo prudente”,
afirmou ele ao Metro Co-
lômbia.

As Farc existem desde
1964. No início, queriam
derrubar o governo e esta-
belecer um regime marxis-
ta. Nos últimos anos, po-
rém, se envolveram com o
tráfico de drogas. METRO

Em local secreto, representantes
dos dois lados tiveram primeira
reunião Conflito já dura 50 anos

O que está em negociação

Desenvolvimento rural

Igual repartição de oportunidades no território. Hoje, 46%
dos 11 milhões de agricultores do país vivem na pobreza.

Garantias para a oposição

Os guerrilheiros reclamam o direito de participar da política
como qualquer cidadão.

Fim do conflito armado

Integração dos ex-combatentes à vida civil, cessar-fogo defi-
nitivo e fim das hostilidades por parte dos dois lados.

Direitos das vítimas

Esforços para trazer à tona as circunstâncias dos ataques às
vítimas, bem como punição aos responsáveis.

“Negociar no meio
de uma guerra, em
meio a ataques
contra a população
civil, não é fácil.”
ANDRÉS PASTRANA, EX-PRESIDENTE

FREDY BUILES / REUTERS

US$ 1 milhão
por talibã 
PAQUISTÃO. O governo pa-
quistanês está oferecendo
uma recompensa de US$ 1
milhão pela captura do
homem que arquitetou o
atentado contra Malala
Yousufzai. A jovem blo-
gueira de 14 anos, que fa-
zia críticas ao tratamento
dado às mulheres pelos
radicais do Talibã, levou
um tiro no pescoço e ou-
tro na cabeça, e está em
tratamento no Reino Uni-
do. “Todas as nossas for-
ças de segurança estão tra-
balhando para pegar os
envolvidos no ataque",
disse à CNN o ministro do
Interior do Paquistão,
Rehman Malik. METRO

Diplomatas
são expulsos 
VENEZUELA. A Venezuela
decidiu expulsar do país
todos os diplomatas para-
guaios. A decisão foi co-
municada por telefone e
deve ser cumprida em 72
horas. A rusga entre os
dois países surgiu após a
suspensão do Paraguai do
Mercosul e a entrada da
Venezuela no bloco, em
agosto. METRO COM AGÊNCIAS

Polícia dispara
contra cego
REINO UNIDO. A polícia bri-
tânica emitiu um pedido
de desculpas após disparar
uma arma de choque con-
tra um homem cego. Colin
Farmer, 61 anos, caminha-
va em direção a um pub
quando os policiais confun-
diram sua bengala com
uma espada de samurai. 

METRO COM AGÊNCIAS

Breves

UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICA / DIVULGAÇÃO

Médicos comemoram
transplante de rosto 
Médicos norte-americanos
divulgaram o resultado do
mais bem-sucedido trans-
plante de rosto complexo da
história. Na última foto (à
direita), Richard Lee Norris
aparece com a nova face,
114 dias após a cirurgia.

Richard, que se feriu em
um disparo acidental de ar-
ma de fogo, ganhou mandí-
bula, dentes, língua, pele,
nervos e músculos desde o
couro cabeludo até o pesco-
ço. A cirurgia durou 36 ho-
ras. METRO COM AGÊNCIAS

Congresso uruguaio libera o aborto
O Senado uruguaio apro-
vou, por 17 votos a 14, a
descriminalização do abor-
to até a 12a semana de ges-
tação. A proposta já havia
passado pela Câmara dos
Deputados e segue, agora,
para a sanção presidencial.
O mandatário do Uruguai,
José Mujica, já disse que
não iria se opor à legaliza-
ção da prática.

Conforme o texto da no-

va lei, qualquer cidadã uru-
guaia poderá interromper
a gravidez. Antes disso, e
somente até a 12a semana
da gestação, ela será aten-
dida por ginecologistas,
psicólogos e assistentes so-
ciais. Essas pessoas infor-
marão sobre riscos e alter-
nativas ao aborto. Se, ainda
assim, ela mantiver a deci-
são, o procedimento pode-
rá ser feito na rede pública

ou privada de saúde.
A lei também trata de

casos de estupro e má-for-
mação fetal. Nessas situa-
ções, o aborto poderá ser
feito até a 14a semana de
gravidez. A aprovação das
regras gerou discussão en-
tre deputados e senadores.
Um partido político prome-
teu organizar um referen-
do sobre o tema. 

METRO

Ativistas contrários à lei 

fizeram manifestação

ANDRES STAPFF / REUTERS

JOHN VIZCAINO / REUTERS

As fases de Richard, de antes do acidente
até agora, 114 dias após a cirurgia
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Após troca do trem de
pouso, avião sai da pista
A expectativa da compa-
nhia Centurion Cargo –
empresa norte-americana
responsável pelo avião que
apresentou problemas e
travou Viracopos – era de
concluir a troca do trem
de pouso até as 20h de on-
tem. Depois disso, a Infra-
ero seria comunicada para
que o avião pudesse ser re-
movido do local até as 22h
de ontem.

Após a troca do trem de
pouso, o avião será enca-
minhado para o hangar
onde, segundo a Centu-

rion, passará por análise
dos danos e a manutenção
será finalizada.

Até o fechamento desta
edição, o avião cargueiro
continuava no local que dá
acesso à pista principal do
aeroporto, segundo infor-
mações da Infraero. 

METRO CAMPINAS

Estimativa é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas Maior prejudicada foi a Azul, companhia
responsável por 85% das operações do terminal de Campinas Aeroporto ficou fechado por 45 horas

Caos em Viracopos gera
prejuízo de R$ 20 mi
O incidente que suspendeu
todos os pousos e decola-
gens do Aeroporto Interna-
cional de Viracopos por 45
horas entre sábado e se-
gunda-feira gerou um pre-
juízo de pelo menos R$ 20
milhões às companhias, de
acordo com o levantamen-
to divulgado pela Abear
(Associação Brasileira das
Empresas Aéreas).

O valor corresponde às
perdas das companhias aé-
reas com a interrupção da
venda de passagens assim
que o aeroporto fechou e à
compra de passagens de
outras companhias para
acomodar clientes, além
dos gastos com transporte,
alimentação, hospedagem
e comunicação. Os proces-
sos abertos por pessoas que
se sentiram lesadas tam-
bém foram contabilizados.

“Há ainda um custo inta-
gível, que é o impacto na
imagem da própria empre-
sa”, comenta Gianfranco
Beting, diretor de comuni-

cação da Azul – a mais pre-
judicada por deter 85% das
operações do terminal.

A estimativa da Abear é
de que 27 mil passageiros
foram afetados pelo can-
celamento de 495 voos.
As companhias aéreas in-
formaram que oferece-
ram o atendimento neces-
sário a seus clientes, con-
forme determina a Anac
(Agência Nacional de
Aviação Civil).

www.readmetro.com
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Avião cargueiro vinha de Miami com produtos eletrônicos

THOMAZ MAROSTEGAN / METRO CAMPINAS

130
toneladas é o peso
do avião cargueiro.

JULIANA EWERS
METRO CAMPINAS

495
voos foram cancelados
por causa do incidente
do último sábado, que
deixou o aeroporto de
Viracopos fechado até
a noite de segunda-fei-
ra. O balanço foi divul-
gado pela Infraero.
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Levantamento da Abecs
(Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços) apon-
tou que a posse de cartões
de crédito, débito e de re-
de ou loja no Brasil au-

mentou neste ano, che-
gando a 75% da população. 

O dado revela o rápido
processo de substituição
de dinheiro como meio de
pagamento. A posse de
cartões entre os brasilei-

ros era de 68% em 2011,
segundo a entidade, citan-
do 5ª edição da pesquisa
sobre a indústria, enco-
mendada ao Instituto Da-
tafolha.

Nos estabelecimentos
comerciais, os meios ele-
trônicos de pagamento
também ganharam espaço
e agora respondem pela
maior fatia do faturamen-
to, 58%. O uso de cédulas
como meio de pagamento
caiu de 58% no ano passa-
do para 52% neste ano, diz
a pesquisa. 

O estudo ouviu consumi-
dores e estabelecimentos
de 11 capitais brasileiras,
registrando a opinião de
quase 4 mil pessoas entre
junho e julho deste ano.

A Abecs espera aumento
no volume financeiro das
transações feitas com car-
tões de 21% neste ano, re-
presentando um montante
de US$ 813 bilhões em
2012. METRO

O Itaú vai reduzir os preços
de 15 tarifas de serviços prio-
ritários para pessoas físicas e
oito para empresas. Os per-
centuais de redução chegam
a 32,5%. Para pessoa física (ve-
ja ao lado), além da redução
em produtos e serviços, have-
rá queda no preço do pacote
padronizado, que passará de
R$ 10,50 para R$ 9,85 - 6,2% a
menos. Com a medida, o ban-
co pretende atrair novos
clientes e valorizar os atuais.
Os novos valores valem a par-
tir de 22 de outubro.

Para empresas, a maior
redução foi para transferên-
cia de recursos em terminais
de autoatendimento (26,9%). 

A iniciativa do Itaú segue
tendência iniciada neste
mês com o Banco do Brasil,
o primeiro a anunciar redu-
ção nas taxas. Em seguida,
Caixa Econômica e Santan-
der também divulgaram os
novos valores para opera-
ções. Os bancos estatais têm
liderado a ofensiva do go-
verno Dilma Rousseff para
provocar redução de tarifas
e juros no setor financeiro
nacional. METRO

Pesquisa de associação aponta
crescimento em relação a 2011

Nos estabelecimentos, os meios
eletrônicos são a maior fatia da renda

Tarifas que serão reduzidas 
para pessoa física

Serviço Valor atual Valor novo Redução

Fornecimento de 2ª via   
do cartão de débito

Fornecimento de 2ª via   
do cartão poupança

Sustação/revogação de cheques

Fornecimento de folha   
de cheque

Saque em terminais   
de autoatendimento

Fornecimento de extrato mensal  
por meios eletrônicos

Fornecimento de extrato 
movimento por meios eletrônicos

Fornecimento de microfilme

Transferência por meio   
de DOC pessoal

Transferência por meio   
de TED pessoal

Transferência por meio   
de DOC/TED eletrônico

Transferência por meio   
de DOC/TED internet

Transferência de recursos   
na própria instituição – pessoal

Transferência de recursos na 
própria instituição em terminais 
de autoatendimento, internet  
e outros meios eletrônicos

Ordem de pagamento

Pacote padronizado   
para pessoa física

R$ 8,00 

R$ 6,50 

R$ 11,50
R$ 1,45 

R$ 1,70 

R$ 1,85 

R$ 1,85 

R$ 5,50
R$ 13,50 

R$ 13,50 

R$ 7,80 

R$ 7,80 

R$ 1,30 

R$ 1,10 
 
 

R$ 26,60
R$ 10,50

R$ 5,40 

R$ 5,40 

R$ 10,75
R$ 1,20 

R$ 1,20 

R$ 1,40 

R$ 1,40 

R$ 4,40
R$ 13,30 

R$ 13,30 

R$ 7,40 

R$ 7,40 

R$ 1,10 

R$ 0,80 
 
 

R$ 24,70
R$ 9,85

-32,5% 

-16,9% 

-6,5%
-17,2% 

-29,4% 

-24,3% 

-24,3% 

-20,0%
-1,5% 

-1,5% 

-5,1% 

-5,1% 

-15,4% 

-27,3% 
 
 

-7,1%
-6,2%

www.readmetro.com
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10 economia

Cartões alcançam
75% das pessoas

Itaú reduz tarifas em até
32,5% a partir do dia 22

Transações com cartões devem chegar a 

US$ 813 bi em 2012

STOCKCHNG
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Em sua 36a edição, que abre
hoje para convidados, a
Mostra Internacional de Ci-
nema de São Paulo buscou
uma programação que é
quase uma declaração de
princípios. Em vez de filmes
de forte apelo pop ou com
grandes estrelas, a marato-
na vem recheada por 350 tí-

tulos que reafirmam sua vo-
cação para o cinema mais
independente e autoral.

É a primeira vez que a
Mostra é produzida inteira-
mente sem seu fundador,
Leon Cakoff, morto ano pas-
sado dias antes da abertura
do evento. Para honrar o le-
gado dele, a atual diretora e
viúva de Cakoff, Renata de
Almeida, tomou três deci-
sões: homenagear o russo
Andrei Tarkóvski (1932-
1986), ampliar o número de
títulos de 250 para 350 e
manter a exigência do inedi-
tismo a filmes estrangeiros
como forma de evocar o

prestígio do evento.
“Este foi um ano difícil

para todos”, diz Renata.
“Tarkóvski pode não ser
uma celebridade, mas, para
mim, ele é a certeza de que
já tenho meia Mostra feita.”

O garimpo de filmes foi
feito nas últimas edições de
festivais como os de Can-
nes e o de Veneza. Por isso,
espere ver nos próximos
dias longas como “A Bela
Que Dorme”, do italiano
Marco Bellochio, “Tabu”, do
português Miguel Gomes,
“Um Alguém Apaixonado”,
do iraniano Abbas Kiarosta-
mi, convidado do evento. 

Os filmes desses figurões
não ofuscam a verdadeira
graça da Mostra, que é confe-
rir cinematografias imprová-
veis no circuito comercial.
Mais de 700 longas buscaram
um lugar na apertada progra-
mação. “Isso demonstra que o
cinema está numa fase super-
saudável”, pontua Renata.

2
cultura

cultura www.readmetro.com
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Deixe para depois Momento nostalgia

Um dos fortes da programação da Mostra é sempre a exibição de cópias restauradas de clássicos que 
não saem do imaginário de qualquer cinéfilo. Este ano, que tal retornar ao deserto por três horas e 
meia com "Lawrence da Arábia" ou sentir de novo toda a tensão remasterizada de "Tubarão"?

Alguns títulos badalados da 
Mostra já têm data de estreia. 
Confira quais são e se programe:

“Um Alguém Apaixonado”
9/11 de Abbas Kiarostami

“Era Uma Vez Eu, Verônica”
15/11 de Marcelo Gomes

“Infância Clandestina”
7/12 de Benjamin Ávila

“No”
14/12 de Pablo Larraín

“Laurence Anyways”
2/11 de Xavier Dolan

“Entre o Amor e a Paixão”
9/11 de Sarah Polley

“Colegas”
9/11 de Marcelo Galvão

de Márcio Cury
“A Última Estação”7/12

de Kléber Mendonça Filho
“O Som ao Redor”4/01

Lawrence da Arábia (1962)
de David Lean

Dia 19, às 21h30,
no Cine Livraria Cultura

Dia 23, às 13,
no Espaço Itaú Frei Caneca

Dia 31, às 19h30,
no Cinesesc

Era Uma Vez no Oeste (1968)
de Sergio Leone

Dia 20, às 23h,
no Cinesesc

Dia 23, às 13h,
no Espaço Itaú Frei Caneca

Dia 25, às 14h40,
no Espaço Itaú Frei Caneca

Nosferatu (1922)
de F.W. Murnau

Dia 2/11, às 20h,
no Parque Ibirapuera

Coronel Blimp – Vida e Morte (1943)
de Michael Powell e Emeric Pressburguer

Dia 20, às 23h,
no Cinesesc

Dia 23, às 13h,
no Espaço Itaú Frei Caneca

Dia 25, às 14h40,
no Espaço Itaú Frei Caneca

Tubarão (1975)
de Steven Spielberg

Dia 22, às 21h30,
no Espaço Itaú Frei Caneca

Dia 24, às 21h,
no Cinespaço Granja Vianna

Dia 25, às 21h,
no Cinemark Santa Cruz

Dia 26, às 21h10,
no Cinemark Cidade Jardim

Dia 28, às 14h,
no Cinesesc

Permanente Integral (todas as sessões) – R$ 410

Permanente Especial (apenas para sessões de
2ª a 6ª até às 17h55) – R$ 95

Pacote de 40 ingressos – R$ 300

Pacote de 20 ingressos – R$ 175

Ingresso avulso: R$ 15 (seg. a qui.) e R$ 19 (sex. a dom.)

Informações e programação completa: mostra.org

Serviço

36a Mostra Internacional de Cinema
de São Paulo abre hoje reafirmando
foco em títulos independentes 

Até 2 de novembro, serão exibidos
350 filmes de 60 países 

28
salas de São Paulo
hospedam a maratona
cinematográfica até o
dia 2 de novembro.

Maratona
autoral

AMANDA QUEIRÓS
METRO SÃO PAULO

‘No’ abre 
a Mostra
O filme do chileno
Pablo Larrain abre
hoje a Mostra, no Au-
ditório Ibirapuera, às
20h. O diretor, que já
havia falado sobre o
general Augusto Pi-
nochet em “Tony
Manero” (2008) e
“Post mortem”
(2010), apresenta
agora a história do
publicitário Rene
Saavedra (Gael Gar-
cía Bernal), persona-
gem marcante na
campanha do plebis-
cito de 1988 sobre a
permanência do di-
tador no poder.

O filme foi todo ro-
dado em suporte de
vídeo U-matic 3/4, re-
curso muito usado no
final dos anos 1980. 

METRO
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Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroCPS

Você acha que falta segurança nos
shoppings da cidade? Por quê?

@resistenciavcp: Falta segurança no
estacionamento e nos corredores.
Acho que deveriam investir mais em
centrais de monitoramento e
segurança armada.

@amandarveras: Sim. Mas falta
segurança mesmo na rua.

@silas_oI: Sim. Os seguranças
deveriam ser mais bem preparados
para, pelo menos, orientar as
pessoas em casos de assalto.

Leitor fala

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.camp@metrojornal.com.br

Assalto a shopping

A situação ocorrida ontem no Gal-
leria Shopping mostra como os
bandidos estão cada vez mais ousa-
dos. Não tem mais horário, nem
dia: os crimes são cometidos a luz
do dia, em horários de extremo
movimento, onde quer que seja.
Além disso, carregam consigo ar-
mamentos pesados, dos quais os
utilizados pela polícia não chegam
aos pés. Infelizmente, por mais que
alguns policiais queiram confron-
tar, dependendo da situação, a
única opção viável para que nin-
guém morra é o recuo. Fico revol-
tado, mas não culpo os PMs que
não foram atrás dos ladrões de
forma mais incisiva, pois para eles
faltam treinamento, estrutura e
equipamentos. Torço muito para
que os bandidos sejam pegos, mas
infelizmente não sou mais tão oti-
mista, pelo menos até algo de con-
creto ser feito.
Murilo Prates – Campinas, SP

Os invasores

Cruzadas

ABC DIGIPRESS

Sudoku

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Áries (21/3 a 20/4)
Período de divulgação e expansão das suas ideias e projetos
recentes que tendem a serem mais notados pelas pessoas.
Otimismo e autoconfiança elevados.
Touro (21/4 a 20/5)
Conflitos internos na hora de se decidir entre coisas menos
animadoras, porém mais sólidas, e coisas mais chamativas
que não transmitem qualquer segurança. 
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Dia de purificação, de jogar fora coisas que não estão lhe aju-
dando a vencer na vida. Troque-as por novidades mais agra-
dáveis e que exijam menos de você.
Câncer (21/6 a 22/7)
Acordos e contratos podem modificar a sua vida, dia de pro-
postas diferentes e carregadas de otimismo que poderão lhe
trazer muita ansiedade e expectativas.

Leão (23/7 a 22/8)
Conexão com a sua espiritualidade, dia de exercitar mais a
sua fé e conseguir lidar com os problemas deste mundo atra-
vés de inspirações recebidas por você.
Virgem (23/8 a 22/9)
Confusões na hora de lidar com o dinheiro, algumas oportu-
nidades podem parecer muito atraentes, no entanto, certas
necessidades não podem ser negligenciadas.
Libra (23/9 a 22/10)
Pessoas muito empolgadas ou novas linhas de pensamento
surgindo e possivelmente levando você no bico. Trate de ser
mais crítico na hora de ir com os outros.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Só o clima de empolgação não é garantia de sucesso, as coi-
sas precisam ser devidamente materializadas para que o re-
torno delas seja realmente garantido.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Dia de acertos e de novas tendências surgindo que poderão
absorver o seu jeito de pensar e deixar você mais entrosado
com as outras pessoas. Enturmação.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Apegos emocionais ao passado podem impedir você de pros-
seguir adiante, procure refletir mais sobre os seus medos para
poder se libertar mais facilmente deles.
Aquário (21/1 a 19/2)
Dia de mostrar o quanto as suas ideias são viáveis e que as pes-
soas podem vir juntas com você participar de novos movimen-
tos ou de negócios de vanguarda.
Peixes (20/2 a 20/3)
Questões do coração afetando o seu dia e deixando você sem
cabeça para lidar com coisas mais importantes que estão
acontecendo ao seu redor. Preste atenção.

2.000 toques

ROBERTO 
MUYLAERT

O
milionário Paul Getty cunhou uma frase céle-
bre, anos atrás: “o melhor negócio do mundo é
uma empresa de petróleo bem administrada, o
segundo melhor negócio do mundo é uma em-

presa de petróleo mal administrada”.
Situada na segunda hipótese, a Petrobras desmentiu

Getty, no segundo trimestre deste ano, com um prejuízo
de R$ 1,3 bilhão.

Antes de mais nada, é preciso defender a Petrobras,
criada em 1953. Sua fundação foi uma iniciativa de Ge-
túlio Vargas contra o domínio das "sete irmãs", compa-
nhias de petróleo que controlavam o mundo pagando
preços irrisórios aos produtores.

O projeto original não previa o monopólio, o que re-
sultou de uma emenda da UDN, partido de oposição.

A nova empresa foi capitalizada com a contribui-
ção compulsória de quem abastecia o carro, conver-
tida em ações.

Em 1961, um geólogo americano contratado para
pesquisar o potencial petrolífero do Brasil foi execrado
ao apresentar o relatório Link, com dados pessimistas
sobre reservas em terra.

De fato, o petróleo estava no mar. Em 1968 surgiu a
primeira grande bacia petrolífera na região de Campos.
Em 2007 entrava em cena o pré-sal, na bacia de Santos.  

A partir daí a Petrobras mostrou como a influência
política consegue reverter o quadro favorável, após a
maior capitalização da história, de US$ 72,8 bilhões em
2010: a partir de algumas decisões, instalou-se a descon-
fiança e o preço das ações foi para o ralo, apesar de os
quatro poços do campo gigante de Lula estarem produ-
zindo 50% a mais que o previsto, graças à tecnologia de
águas profundas desenvolvida pela empresa.

Para tudo dar errado, o governo tem a receita: não au-
mentar o preço dos combustíveis no posto, para disfar-
çar a inflação; forçar a indústria nacional a fornecer des-
de já equipamentos que não tem como produzir, só no
longo prazo; inventar refinarias em locais inadequados,
com sócios duvidosos; aparelhar a empresa com funcio-
nários em excesso, sem qualificação; alterar o sistema
de concessões, participando de toda a produção e não
definir a forma de distribuição de royalties.

A solução para a Petrobras está nas mãos de uma pre-
sidente corajosa, que assumiu em fevereiro: a engenhei-
ra química Maria das Graças Foster. Se ela pudesse falar
sobre o estado em que encontrou a Petrobras, o Brasil in-
teiro iria morrer de vergonha alheia.
Roberto Muylaert é jornalista, editor e escritor,  diretor da RMC Editora, 
e presidente da ANER – Associação Nacional dos Editores de Revistas.
Foi presidente da TV Cultura e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República.

Vergonha
alheia
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Adaptado da obra de Luis
Fernando Veríssimo, o es-
petáculo “Por que os Ho-
mens Mentem?” abre curta
temporada em Campinas
neste fim de semana. A pe-
ça fica em cartaz no Teatro
Liceu por dois finais de se-
mana, até o dia 28.

No palco, a comédia re-
vela circunstâncias em
que a mentira se torna
“necessária” para o conví-
vio social. São apresenta-
das situações delicadas nas
quais os personagens en-
volvidos não veem outra
forma de sair delas, caso
não contem uma “peque-
na mentirinha”. 

Assim, com cinco atores
se revezando em papéis
masculinos e femininos,

são mostrados diversos
perfis de pessoas, com as
quais o público se diverte –
e se identifica.

METRO CAMPINAS

Adaptada da obra de Veríssimo,
comédia ‘Por que os Homens 
Mentem?’ faz curta temporada em
Campinas a partir de sexta-feira

DIVULGAÇÃO

Nasi hoje em Campinas
O cantor Nasi, fundador da banda Ira!, se apresenta
hoje, a partir das 21h30, no Andarilho Bar, no Cam-
buí. No repertório, canções como “Eu Quero Sempre
Mais”, “Girassol”, “Envelheço na Cidade” e “Núcleo
Base”, além de versões de Raul Seixas, Cazuza e Le-
gião Urbana. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 100.
Informações: (19) 3254-3721. METRO CAMPINAS

Música no barzinho

Ex-Ira! faz show intimista hoje no Andarilho Bar

Mentirinhas
inevitáveis

DIVULGAÇÃO

cultura www.readmetro.com
QUINTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2012

13

Informações

“Por que os homens 
mentem?”

Quando? 19, 20, 21, 26, 27
e 28 de outubro, às 21h30

Onde? Teatro Liceu (rua Ba-
ronesa Geraldo de Resen-
de, 330, Guanabara, tel.:
4141-1155)

Quanto? De R$ 30 a R$ 60

Atores se revezam no palco, mostrando situações e
perfis diferentes de “mentirosos”
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Betinho, autor
do gol que deu o
título da Copa do
Brasil ao
Palmeiras,
garante vitória
por 1 a 0 sobre o
Bahia A sete
rodadas do fim,
Verdão está a seis
pontos de sair da
zona do
rebaixamento

Não existiam muitas alter-
nativas ao Palmeiras. Uma
derrota ou mesmo um em-
pate contra o Bahia on-
tem, em Pituaçu, pratica-
mente selaria o rebaixa-
mento da equipe no Brasi-
leirão. Mas, a esperança
alviverde foi renovada
com uma sofrida vitória
por 1 a 0 com gol do pre-
destinado Betinho.

Depois de um voo atra-
sado de Barcos, que che-
gou do Chile, o argentino
chegou a menos de uma
hora do jogo. E mesmo
sem se concentrar com a
equipe, o camisa 9 deu o
passe para a cabeçada cer-
teira do predestinado Beti-

nho – seu segundo gol, o
primeiro foi o do título da
Copa do Brasil, no último
mês de julho. 

Quando o árbitro apitou
o final do jogo, os jogado-

res, acompanhados por Gil-
son Kleina, comemoraram.

Nas últimas duas partidas
que fez sem Neymar, o San-
tos acumulou duas vitórias.
Ontem, o camisa 11 voltou
da Seleção, mas nem o ata-
cante foi capaz de fazer o
Peixe vencer em seu 200º
jogo pelo clube praiano. Na
Vila Belmiro, Santos e Atlé-
tico-MG só empataram por
2 a 2.

Com 11 minutos, o Peixe
já vencia por 2 a 0, com gols
de Miralles, aos 19 segun-
dos, e Neymar. O empate
foi rápido: aos 17, Bernard
diminuiu de cabeça a des-
vantagem e, aos 26, Jô dei-
xou tudo igual.

Foi aí que a casa santista

mostrou despreparo. Um
choque entre Rafael Mar-
ques e Leonardo Silva dei-
xou o primeiro caído no
gramado. A ambulância

não conseguiu entrarpor
conta de um degrau. A par-
tida foi paralisada por dez
minutos até que o jogador
deixasse o gramado. METRO

Peixe só fica no empate

Sem ambições no Campeo-
nato Brasileiro e com um
time repleto de reservas, o
Corinthians não conseguiu
parar o Cruzeiro. Em jogo
realizado em Varginha, no
estádio Melão, o alvinegro
foi derrotado por 2 a 0. 

Martinuccio partiu em
velocidade pelo lado es-
querdo, se livrou da marca-
ção e cruzou rasteiro para
o meio da área. Às costas
de Paulo André, o atacante

Anselmo Ramon, que só te-
ve o trabalho de empurrar
a bola para as redes.

Já na etapa final, foi a
vez do argentino chegar ao
gol. Após ótima tabela com
Willian Magrão na entrada
da área, Martinuccio dá um
toque sutil por cima de
Cássio para ampliar para o
time celeste. O duelo mar-
cou também a estreia de Zi-
zao com a camisa corintia-
na. METRO

Corinthians cai para a Raposa em Varginha

Jogadores do Palmeiras comemoram a vitória sobre o Bahia ainda no gramado do estádio Pituaçu

CESAR GRECO/FOTOARENA

Brasileirão
31ª rodada

ONTEM

2 2
FLUMINENSE x GRÊMIO

2 3
INTERNACIONAL x FIGUEIRENSE

2 1
CORITIBA x NÁUTICO

0 1
BAHIA x PALMEIRAS

2 2
SANTOS x ATLÉTICO-MG

2 0
CRUZEIRO x CORINTHIANS

0 0
PORTUGUESA x FLAMENGO

HOJE

BOTAFOGO x VASCO

21h

SÃO PAULO x ATLÉTICO-GO

21h

SPORT x PONTE PRETA

21h

CLASSIFICAÇÃO
P    V  GP SG 

1º FLUMINENSE 69 20 51 30

2º ATLÉTICO-MG 60 17 51 25

3º GRÊMIO 58 17 46 19

4º SÃO PAULO 52 16 46 17

5º VASCO 50 14 36 5

6º INTER 45 11 40 10

7º CRUZEIRO 43 12 38 -1

8º CORINTHIANS 43 11 38 5

9º SANTOS 42 10 39 0

10º CORITIBA 41 12 35 -4

11º BOTAFOGO 41 11 42 3

12º NÁUTICO 40 12 38 -9

13º PORTUGUESA 38 9 35 0

14º PONTE PRETA 37 9 33 -6

15º FLAMENGO 37 9 31 -10

16º BAHIA 35 8 30 -5

17º PALMEIRAS 29 8 29 -12

18º FIGUEIRENSE 28 7 36 -23

19º SPORT 27 6 26 -22

20º ATLÉTICO-GO 23 5 31 -22

Classificados para a Libertadores

Rebaixados para a Série B

Bahia: Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais , Titi e
Jussandro; Fahel, Diones (Rafael) e Kléberson (Cláu-
dio Pitbull); Gabriel, Jones Carioca e Zé Roberto
(Lulinha). Técnico: Jorginho

• Gol: Betinho aos 19 minutos do 1o tempo 
• Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden (RS) auxiliado por 
Altemir Hausmann (Fifa/RS) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

Palmeiras: Bruno ; Artur, Maurício Ramos, Henri-
que e Leandro; João Denoni , Marcos Assunção ,
Patrick Vieira (Márcio Araújo); Betinho (Tiago Real),
Luan e Barcos (Obina). Técnico: Gilson Kleina

0
1

x

WILSON DELL’ISOLA
METRO SÃO PAULO

Cruzeiro: Fábio; Ceará, Léo, Thiago Carvalho e
Everton; Marcelo Oliveira, Leandro Guerreiro, Wil-
lian Magrão (Tinga) e Montillo (Souza); Martinuccio
e Anselmo Ramon. Técnico: Celso Roth

• Gols: Anselmo Ramos aos 20 minutos do 1o tempo; Martinuccio aos
15 minutos do 2o tempo • Arbitragem: Jailson Macedo Freitas (BA) api-
ta a partida, auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Ediney Guerreiro Mas-
carenhas (RJ)

Corinthians: Cássio; Weldinho (Zizao), Wallace,
Paulo André e Guilherme Andrade; Willian Arão
(Rodnei), Guilherme, Edenílson e Douglas; Danilo
(Chiquinho) e Romarinho. Técnico: Tite

2
0

x

Esperança renovada

Santos: Rafael; Bruno Peres, Bruno Rodrigo, Durval
e Léo (Gerson Magrão); Adriano (Bill), Arouca,
Henrique e Felipe Anderson (Bernardo); Neymar e
Miralles. Técnico: Muricy Ramalho

• Gols: Miralles, aos 19 segundos, Neymar aos 11, Bernard aos 17 e Jô
aos 26 minutos do 1º tempo • Arbitragem: Heber Roberto Lopes (PR),
auxiliado por Roberto Braatz (PR) e Alessandro Rocha Mattos (BA)

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha (Carlos Cesar ),
Leonardo Silva, Rafael Marques (Richarlyson) e Ju-
nior Cesar ; Pierre , Leandro Donizete, Serginho e
Ronaldinho; Bernard e Jô (Leonardo). Técnico: Cuca

2
2

x

Neymar, que vestiu a camisa 
200, voltou inspirado ao Peixe: 

marcou golaço e 
deu carretilha

GUSTAVO EPIFANIO/FOTOARENA

Travessão 2
Flamengo 0 

Definitivamente, não
era a noite do Fla-
mengo. Além de ver a
Portuguesa ser supe-
rior em campo, crian-
do jogadas e levando
perigo constante-
mente ao gol de Feli-
pe – grande nome do
jogo –, o rubro-negro
contou com um obs-
táculo inusitado em
dois lances: a trave.

Vagner Love acer-
tou o travessão duas
vezes – a Lusa também
carimbou a trave de
Felipe – e o jogo no Ca-
nindé terminou 0 a 0.

Com o resultado, o
rubro-negro continua
com chances de cair
para a Série B e segue
na 15ª posição, com
37 pontos. Mas, a di-
ferença em relação à
zona de rebaixamen-
to, que era de nove
pontos no início da
rodada, agora é de oi-
to (o Palmeiras tem
29 pontos) e pode
cair para sete, caso o
Sport vença a Ponte
Preta, hoje, no Recife.

Domingo, o Fla en-
cara o São Paulo, às
16h, no Engenhão,
pela 32ª rodada do
Brasileirão. 

METRO RIO

BRACAMP_2012-10-18_14.qxp:BRAZIL  10/18/12  12:54 AM  Page 1



Pode parecer que pedalar é só girar as pernas e impulsio-
nar a bike à frente. Mas é possível melhorar, e muito,
suas pedaladas. E o que mais dificulta o rendimento é a
má postura sobre a bicicleta. Normalmente a maioria es-
tá pedalando com o selim (banco) muito baixo o que po-
de causar dores e lesões crônicas. Acertar a altura ideal
do selim é como regular o seu motor. 

Selim: depois de definir o ideal de acordo com a largu-
ra de seu quadril, acerte sua altura. Quando o pedal esti-
ver no ponto mais baixo da pedalada, a sola no calçado
abaixo dos calcanhares deve apenas raspar no alto do pe-
dal (figura 1). 

Pés nos pedais: o eixo do pedal nunca deve estar no
meio do pé e sim entre os “joanetes” do dedão e do dedi-
nho (figura 2).

Tronco e pescoço: se o
guidão ficar baixo, é ele
que deve subir e não o se-
lim que deve descer. Tro-
que-o por um mais alto ou
troque o avanço (mesa) por
um angulado que levante o
guidão. As costas tem de
estar sempre retas e alon-
gadas, o quadril projetado
à frente e o pescoço com
baixa tensão. Tronco muito
alto não permite um bom
rendimento e uma boa
aerodinâmica. Tronco mui-
to baixo aumenta muito a
tensão atrás do pescoço
(trapézio). Busque o equilí-
brio na sua postura.

O ideal é passar por um
ajuste postural (bike fit)
completo e definir os com-
ponentes relacionados à
postura (selim, guidão, pe-
dais) e as medidas ideais
desses itens.

CLEBER RICCI 
ANDERSON

PEDALADA 
IDEAL 1

cle@andersonbicicletas.com.br

ARTICULAÇÃO 
DO METATARSO
DO DEDÃO 
(JOANETE)

EIXO DO PEDAL

2

1 POSTURA

PÉS NOS PEDAIS

Bellucci é
eliminado 
TÊNIS. A campanha de
Thomaz Bellucci no tor-
neio de duplas do ATP 250
de Moscou durou até as
quartas de final. Ao lado
do japonês Tatsuma Ito, o
paulista não resistiu ao
russo Alex Bogomolov Jr. e
ao argentino Carlos Ber-
locq e foi eliminado do
torneio após derrota por 2
sets a 0, com parciais de
6/2 e 7/5, depois de 1h15
de jogo.

Depois do Aberto dos
Estados Unidos, o brasilei-
ro só conseguiu vitórias

na Copa Davis. No circui-
to, derrotas no ATP 500 de
Tóquio e no Masters 1000
de Xangai. METRO

Leandrinho vai
para o Boston 
BASQUETE. O ala Leandri-
nho jogará a próxima
temporada da NBA pelo
Boston Celtics, segundo
informações da imprensa
dos EUA. O brasileiro, que
atuou pelo Indiana Pacers
no ano passado, é free
agent – expressão que sig-
nifica que ele pode se
transferir para qualquer
time. O Celtics, que conta
com o também brasileiro
Fab Melo, não confirmou
oficialmente a transferên-
cia de Leandrinho. METRO

Breves
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Questionado sobre um pos-
sível confronto com a Sele-
ção Espanhola, atual líder
do ranking da Fifa e cam-
peã da Copa do Mundo e da
Eurocopa, o técnico do Bra-
sil, Mano Menezes, admitiu
que Brasil hoje corre atrás
dos europeus. 

“Vamos ter de nos en-

frentar em algum momen-
to. A Espanha está na Copa
das Confederações e espe-
ramos que o Brasil tenha
méritos para enfrentá-los.
Nós é que temos de chegar
até eles”, admitiu o treina-
dor. “Vamos trabalhar para
chegar. A Espanha tem a
melhor seleção do mundo

e é o time a ser batido por
todos”, acrescentou.

O próximo desafio do
Brasil será contra a Colôm-
bia, dia 14 de novembro,
em Nova Jersey, nos Estados
Unidos. 

Indenização milionária

O Real Madrid será indeni-

zado pela Fifa por conta da
fratura no tornozelo direito
do lateral esquerdo Marce-
lo pela Seleção Brasileira. 

O clube espanhol rece-
berá da Fifa R$ 54,6 mil por
dia até a recuperação do
atleta. A recuperação é pre-
vista para três meses – R$
4,9 milhões. METRO

Brasil quer se igualar à Espanha
Técnico da Seleção, Mano Menezes, admitiu que time terá de melhorar 
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Novo passo 
para a salvação
A Ponte Preta reencontra o
técnico Sérgio Guedes – vi-
ce-campeão Paulista com a
Macaca em 2008 – hoje, na
Ilha do Retiro, em Recife.
O treinador tenta tirar o
Sport da zona de rebaixa-
mento do Campeonato
Brasileiro. Já Guto Ferreira,
comandante dos campinei-
ros, quer somar uma vitó-
ria para deixar o clube ain-
da mais longe dos últimos
na tabela.

Se Guto não define o ti-
me com antecedência, o es-
boço do último coletivo
mostrava três atacantes em
campo: Luan, Rildo e Gian-

carlo. Outra opção é usar o
lateral Uendel como volan-
te e retirar Giancarlo do
ataque, mas a primeira for-
mação é mais provável pa-

ra a noite de hoje. O treina-
dor não poderá usar Fer-
rón, Wendel Santos, Nikão
e Roger, suspensos.

Os matemáticos afir-
mam que com 44 pontos a
Ponte deve escapar de qual-
quer possibilidade de re-
baixamento. Hoje a ponte
soma 37. Então, o jogo
diante de um concorrente
direto, que está entre os
lanternas da competição,
passa a ser uma nova final.

Com relação a arbitra-
gem, o técnico preferiu es-
quecer os erros. “Vamos fo-
car no jogo e esquecer a ar-
bitragem para somar três
pontos”, disse. 

Ponte pega o Sport para manter a boa vantagem
da zona de rebaixamento Time pode ter 3 atacantes

Reunião sem
mudança 
GUARANI. Ontem o presi-
dente Marcelo Mingone e
a diretoria bugrina se reu-
niram com o técnico Va-
dão para uma conversa
após a derrota por 5 a 0
para o Goiás. Mesmo com
a especulação da possível
saída do treinador, Vadão
e Mingone terminaram o
papo logo e decidiram
continuar a parceria. O
Guarani joga no sábado,
às 16h, contra o América-
MG. METRO CAMPINAS

Amil faz 2ª
semifinal
VÔLEI FEMININO. O Vôlei
Amil enfrenta o Sesi ho-
je, na capital, às 19h, pe-
la segunda partida das
semifinais do Paulista.
Se vencer, o time campi-
neiro avança para a fi-
nal da competição. 

METRO CAMPINAS

Breves

Sport: Saulo; Cicinho;

Diego Ivo, Aílson e Rei-

naldo; Tobi, Ritchely,

Moacir e Marquinhos

Gabriel; Gilsinho e Felipe Azevedo.

Técnico: Sérgio Guedes.

Estádio: Ilha do Retiro, em Reci-
fe (PE), às 21h.
Transmissão: Rádio Bandeiran-
tes, AM 1.170 e Rádio BandNew
FM, 106,7.

Ponte Preta: Edson Bas-

tos; Cicinho, T. Alves, D.

Sacoman e J. Paulo; Ba-

raka, Renê Jr. e Marci-

nho; Luan, Rilso e Giancarlo (Uen-

del). Técnico: Guto Ferreira.

7 pontos seriam ne-
cessários para sal-

var a Ponte Preta do
rebaixamento.

CARLOS GIACOMELI
METRO CAMPINAS

Em busca da vaga na Taça
Libertadores do ano que
vem, o São Paulo enfrenta
hoje o Atlético-GO. O duelo
contra o lanterna do Cam-
peonato Brasileiro ocorre
às 21h, no Morumbi.

Embora o adversário seja
o último colocado do nacio-
nal, o jogo não terá nada de
fácil. Essa é a visão do técni-
co tricolor Ney Franco.

“Não adianta entrar em
campo achando que os três
pontos já estão computa-
dos. Se formos analisar a úl-
tima partida do Atlético-
GO, eles ganharam de vira-
da do Internacional (3 a 1),
que tem ótimo time e briga
na parte de cima da tabela”,
falou. “Eles apostam que
em jogos como este podem
iniciar a virada. É preciso
seriedade”, completou.

O reforço tricolor é o ata-
cante Lucas, que defendeu a
Seleção Brasileira nos amis-
tosos contra Iraque e Japão,
na Europa. O camisa 7 está
confirmado na equipe.

“Estou com saudades dos
meus amigos, da rotina de

trabalho, de vestir a camisa
do São Paulo, de entrar no-
vamente no Morumbi e ver
a torcida gritando e apoian-
do o time”, afirmou.

O comandante também
comemorou o fato de ter
força máxima. Os meias
Paulo Henrique Ganso e Ca-
ñete e o volante Fabrício
são as baixas. Com isso, ele
projeta que a equipe possa
ser vice-campeã no Brasilei-
ro para entrar direto na Li-
bertadores.

METRO

Com Lucas, Tricolor
enfrenta o lanterna

São Paulo: Rogério Ce-

ni; Paulo Miranda, Ra-

fael Toloi, Rhodolfo e

Cortez; Wellington, De-

nilson e Jadson; Lucas, Luis Fabiano

e Osvaldo. Técnico: Ney Franco

Estádio: Morumbi, às 21h
Transmissão: Rádio Bandeiran-
tes, Bradesco Esportes FM

Atlético-GO: Márcio;

Adriano, Diego Giaret-

ta, Gustavo e Eron; Pi-

tuca, Carlos, Dodó e

Mahatma Gandhi; Ricardo Bueno e

Patric. Técnico: Artur Neto

BRACAMP_2012-10-18_16.qxp:BRAZIL  10/17/12  9:36 PM  Page 2



CAMPINAS - QUINTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2012

BRACAMP_2012-10-18_capas01e04.qxp:BRAZIL  10/17/12  5:54 PM  Page 3



BRACAMP_2012-10-18_capas02e03.qxp:BRAZIL  10/17/12  5:56 PM  Page 2



BRACAMP_2012-10-18_capas02e03.qxp:BRAZIL  10/17/12  5:56 PM  Page 3



BRACAMP_2012-10-18_capas01e04.qxp:BRAZIL  10/17/12  5:54 PM  Page 2


	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	01
	02
	19
	20

